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årsmöte nor disk a m useet & sk a nsens vä n n er 

Stipendiat Johan Deander

Klass 6C från Adolf Fredriks  
musikklasser stod för kvällens  

uppskattade underhållning

Skansenstipendiater
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 nor disk a m useet & sk a nsens vä n n er årsmöte

vi saknade vårvärmen ute men i det ljusa unika  
samlings rummet på skansens skånska gruvan, ritad  
av arkitekten gustaf Wickman som utställningspaviljong  
till stockholms utställningen 1897, hade skansen smyckat 
vackert med alla slags vårblommor inklusive blommande 
skirt blåbärsris när föreningen höll sitt årsmöte. det blev 
ovanligt välbesökt med över 130 deltagare. som vanligt 
kunde vi glädja oss åt kronprinsessan victorias närvaro  
i egenskap av förste hedersledamot sedan 1997. 

under ordförande niclas forsmans ledning avhandlades 
sedvanliga ärenden. årsredovisningen visade en fortsatt 
mycket god och stabil ekonomi i vänföreningen. 
verksamhetsberättelsen föredrogs av viveca axell Hedén 
som berättade om den långa rad arrangemang som hållits  
i föreningen under året, bland annat en mycket uppskattad 
resa till Wien. styrelsen omvaldes utan undantag.

museicheferna berättade om sina respektive verksamheter 
och tackade för årets gåvor från vänföreningen. nordiska 
museets Härkeberga kaplansgård kommer att få ett mycket 
välbehövligt bidrag för att renovera tak. glädjande nog 
bidrar också länsstyrelsen i uppsala med motsvarande 
belopp. nytillträdda styresmannen sanne Houby-nielsen 
delgav oss också några av sina visioner för nordiska museet 
som har en av världens största samlingar i sitt slag. Hennes 
förhoppning är att än mer kunna vända blicken utåt mot 
besökarna så att riktigt många människor kan förstå vilka 

välbesökt 
årsmöte

skatter som finns där. chefen för skansen johan brattmyhr 
gladde sig åt det stora östersjöcentrum som kommer att 
byggas på skansen och som skall integrera både mervärde 
för besökare samt bidraga till den viktiga forskningen kring 
östersjöns miljöer. Han pratade också om svårigheterna 
med att hålla skansen i gott skick samtidigt som det saknas 
resurser för detta. årets gåva från vänföreningen till 
skansen består liksom förra året av ett bidrag för möblering 
av nyrenoverade totteska gården.

efter årsmötesförhandlingar delade kronprinsessan ut 
vänföreningens resestipendier. 

leif Wallin, nordiska museet, tog emot ett stipendium 
för en resa till national trust, storbritannien, med bland 
annat syftet att forska i driften av byggnader och samlingar 
utan statliga medel. annika gooch, lena landerberg  
och amanda creutzer skall ges möjlighet att besöka 
världs utställningen i milano med temat ”att föda jorden. 
energi för livet.”

från skansen kommer cecilia dahlquist, johan  
deander, nadja janssen och johan olsson att besöka 
london Zoo och studera deras children Zoo. dina liljedahl 
Z, birgitta söderlund och rosita nabb kommer också  
att besöka storbritannien och beamish museum för att 
studera lokal vård i kulturhistoriska museer med syftet  
att skapa en certifierad utbildning i ämnet.

mycket uppskattad var kvällens avslutning med  
klass 6c från adolf fredriks musikklasser under ledning  
av lotta gullberg. de sjöng ett antal stämningsfulla 
välkända vårsånger med fantastisk musikalitet, inlevelse  
och smittande glädje. innan kvällen sedan tog slut fick 
medlemmarna tillfälle att umgås och äta tillsammans  
med fantastisk utsikt över den ljusa stockholmskvällen.

Skansens chef
John Brattmyhr

Nordiska museets  
nytillträdda  
styresman Sanne  
Houby-Nielsen

Marianne Drielsma  
och Birgitta Haglund

Barbro Axell

Kronprinsessan Victoria i sällskap  
med ordförande Niclas Forsman

Stipendiat Leif Wallin
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Aktuellt  SK A NSEN & NOR DISK A M USEET

Sanne Houby-Nielsen,  
ny styresman för Nordiska museet
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nor disk a m useet & sk a nsens vä n n er intervju

nordiska museets nye styresman  
berättar om sin vision för museets  
framtid – och betonar vikten  
av samarbetet med vänföreningen. 

nordiska museets nye styresman sanne Houby-nielsen  
har sjutton års erfarenhet av olika chefspositioner i musei-
världen. senast kommer hon från en post som general-
direktör för statens museer för världskultur, en myndighet 
under kulturdepartementet där etnografiska museet, 
medelhavsmuseet och östasiatiska museet i stockholm 
samt världskulturmuseet i göteborg ingår.

sanne-Houby är danska av 
börden, född i köpenhamn, 
men svensk medborgare sedan 
länge. under sin uppväxt bodde 
hon dels i den danska huvud-
staden, dels vid havet på  
ön falster söder om själland  
i östersjön.

”erfarenheten av att växa 
upp på en ö i östersjön är 
absolut inte oväsentlig”, säger 
sanne Houby-nielsen. ”det är ingenting man tänker  
på som barn men där fanns en närvaro av tyskland  
och de baltiska länderna, en gemensam historia kring  
havet, som jag tror har bidragit till att forma mig. vi  
har numera sommarställe på östra gotland och för  
mig känns det bra att bo vid en östersjöstrand.” 

det historiska intresset växte fram i unga år för sanne 
Houby-nielsen. Hon utbildade sig till arkeolog med klassisk 
inriktning vid universiteten i köpenhamn, freiburg  
im breisgau i tyskland samt cambridge i england. 1992 
utnämndes hon till doktor i klassisk arkeologi vid köpen-
hamns universitet. under sin utbildning bedrev sanne 
mångåriga fältstudier kring medelhavet, i grekland,  
på cypern och i tunisien. tidigt valde hon en museal 
inriktning i denna långa utbildning och började genast  

efter sin doktorsexamen att arbeta i museivärlden. 
1997 inledde sanne Houby-nielsen sin bana som 

museichef vid den kungliga avgjutningssamlingen  
i köpenhamn, med en av europas största samlingar  
av klassiska gipsskulpturer. i slutet av 1990-talet flyttade  
hon till lund för att arbeta som forskningsassistent.  
redan i slutet av 1980-talet träffade hon sin svenske  
make anders andrén som numera är professor i arkeologi  
vid stockholms universitet. 2000 blev sanne Houby-nielsen 
chef för medelhavsmuseet i stockholm och från 2005 även 
för östasiatiska museet. Här skrev hon svensk museihistoria 
genom att ta initiativet till och leda öppnandet av berg-
rummet och med iscensättningen av bland mycket  

annat succéutställningarna  
kinas terrakotta armé, inka och  
afrikanska mästerverk – milstolpar 
som tillsammans uppnådde  
en miljonpublik. 

”det var verkligen en ära att få 
vara med och öppna bergrummet 
och fantastiskt att få uppleva hur den 
historiska konsten kunde nå ut till  
en sådan stor och bred publik”,  
säger sanne Houby-nielsen.

sanne Houby-nielsen blev 2010 överintendent – eller 
generaldirektör – för hela myndigheten statens museer för 
världskultur (smvk), som består av etnografiska museet, 
medelhavs museet och östasiatiska museet i stockholm, 
samt världs kultur museet i göteborg. detta ämbete har hon 
alltså beklätt fram till dess att hon i februari i år efterträdde 
christina mattsson som styresman för nordiska museet. 

”min övertygelse som museiperson är att man alltid  
måste ha en fullständig tilltro till samlingarna och deras 
drag kraft för att locka och intressera en bredare publik”, 
säger Houby-nielsen. ”jag vill plocka fram hjärtat  
i samlingarna, föra ut det och tillföra ny kunskap så  
att en bred allmänhet kan förstå och känna engagemang. 
det är för samlingarna som mitt eget hjärta bankar varmt”.

sin nya tjänst beskriver sanne Houby-nielsen som ett 

sanne Houby-nielsen  
vill blottlägga  
Hjärtat i samlingarna
av Claes Britton

” den gemensamma nämnaren  
för mig som museiperson är  
att jag alltid haft en fullständig  
tilltro till samlingarna och  
deras dragkraft för att locka  
och intressera en bredare publik. ”
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intervju sk a nsen & nor disk a m useet

drömuppdrag och en utmaning. Hennes vision för museets 
framtid är tydlig och hon väljer stora ord när hon beskriver 
nordiska museets ställning i sverige, norden och världen. 

”nordiska museet är helt unikt. det förkroppsligar ännu 
den nationalromantiska epoken då museet skapades på ett 
sätt som har få motsvarigheter i världen. det ger oss 
särskilda möjligheter att tränga in i nationalromantiken och 
på allvar förstå de krafter som har format mycket av dagens 
nationalism och vår synd på nationalstaten. Här finns så 
mycket intressant i vår historiska nationalkaraktär att lyfta 
fram – även de mörkare kapitlen i historien som alla nationer 
har och som vi absolut inte får 
skygga för. man får aldrig bli 
rädd som museichef. det är 
summan av det ljusa och det 
mörka som är intressant.”

”de flesta historiska museer 
runt om i världen är arkeologiska 
och inriktade på äldre historia. 
de väldiga samlingar av yngre 
historia som artur Hazelius 
skapade är enastående i världen. 
jag tror att vi svenskar kan vara litet hemmablinda för  
hur märk värdigt det är att ha vår historia så väl och levande 
dokumenterad. ta ett land som armenien där man måste 
anstränga sig för att bevisa för världen att ett folkmord 
faktiskt ägde rum så sent som på nittonhundratjugotalet.  
vi är priviligierade som har vår historia så närvarande.”

”bara namnet, nordiska museet, är helt perfekt och 
förpliktigar verkligen”, fortsätter sanne Houby-nielsen. 
”särskilt nu när det nordiska under de senaste tio-femton 
åren har blivit så uppmärksammat internationellt. med vår 
ställning och våra samlingar har vi som museum möjligheten 
att representera det nordiska, att fylla det ordet eller 
varu märket med mening – särskilt med vårt optimala  
läge vid entrén till djurgården som har åtta miljoner 
besökare från hela världen varje år.” 

för sanne Houby-nielsen är museets självklara mål att 
”vända blicken ut mot publiken” för att nå fler människor 
och öka nordiska museets besökssiffror.

”vi kommer att gå in i en fas med starkt besökarfokus.  
att driva ett museum är alltid en balansgång mellan 
nöjespark och seriös vetenskaplig institution. det är  
viktigt att aldrig tippa över åt något av hållen utan att  
hålla balansen. spänningen ligger i mötet mellan den 
historiska och vetenskapliga kompetensen och publikens 
förväntningar. lyckas man med det mötet så har man  
lyckats som museum.”

”det finns ibland en snobbism  
i museivärlden som jag inte gillar 
när det gäller turister. man talar 
hellre om `icke museivana grupper´ 
och tycker det låter finare. många 
turister är just icke museivana 
grupper och jag ser det som vår 
uppgift att förstå hur de tänker.  
de söker en helhets upplevelse. 
djurgården är sveriges främsta 
besöksmål vilket ger oss fantastiska 

möjligheter. Här tror jag att vi kan arbeta tillsammans med 
skansen och även andra institutioner för att få besökarna  
att ännu tydligare förstå att de faktiskt träder in i en  
enda gigantisk utställning över sverige.” 

sanne Houby-nielsen pekar ut tre huvudteman för 
kommande program, utställningar och aktiviteter på 
nordiska museet. det första som hon nämner av dessa  
är utvecklingen i de arktiska regionerna på nordkalotten 
och de befolkningar som lever längst i norr.

”det samiska är ingången till det som händer i arktis.  
Här finns många intressanta frågor som miljöpåverkan som 
splittrar befolkningen. den samiska befolkningen och hur 
deras kultur och traditioner påverkas av utvecklingen – det 
är en fråga som kräver stor uppmärksamhet. när vi lyfter 
fram nutida konflikter så blir det ännu viktigare att se den 

” de flesta historiska museer  
runt om i världen är arkeologiska  
och inriktade på äldre historia.  
de väldiga samlingar av yngre  
historia som artur Hazelius  
grundade är enastående i världen.”

Nationalromantiken och Stockholmsutställningen 
1897, där Nordiska museet och den svenska 
national romantiken presenterades, tillhör  
de intresseområden som nye styresmannen  
Sanne Houby-Nielsen framhåller.

F
O

TO
: U

LF
 B

E
R

G
E

R
 ©

 N
O

R
D

IS
K

A
 M

U
S

E
E

T

F
O

TO
G

R
A

F
 O

K
ä

N
D

, N
O

R
D

IS
K

A
 M

U
S

E
E

TS
 A

R
K

IV



7

nor disk a m useet & sk a nsens vä n n er intervju

långa gemensamma kulturhistorien. nordiska museet  
har världens största samling av samiska föremål och kultur-
historia. det internationella intresset för detta är mycket 
stort. det ger oss en unik ställning för att även representera 
andra ursprungsbefolkningar runt om i världen. jag känner 
själv ett starkt personligt engagemang för människor som 
lever nära naturen, kanske på grund av mina många år  
av fältstudier som inventeringsarkeolog i grekland och  
på cypern, med kartläggning av hur folk har levt och  
bott i landskapet.” 

det andra stora perspektivet som sanne Houby-nielse 
framhåller är migrationen, historiskt och i nutiden. 

”Här borde sverige, ett land där en femtedel av befolk-
ningen emigrerade för hundra år sedan ha alla möjlig heter 
att fronta migrationsfrågor för hela världen och vara med 
och forma kulturhistorien. som museum har vi även här  
en unik ställning med våra samlingar. den svenska utvand-
ringen finns dokumenterad på ett helt annat sätt än 
exempelvis den folkvandring som ägde rum på tjugotalet  
då en miljon människor tvingades utvandra från turkiet  
till grekland.”

som sitt tredje och största huvudtema återkommer sanne 
Houby-nielsen till museets kärna och hennes egen hjärte-
fråga – nordiska museets väldiga och världsunika samlingar 
från vår svenska kulturhistoria.

”vi skall identifiera hjärtat i samlingarna och lyfta fram 
dem i ett attraktivt och up-to-date ljus som lockar breda 
målgrupper till museet. Här finns hur mycket spännande 
som helst. Hur skall vi göra dessa otroliga samlingar publika? 
Hur förvaltar vi exempelvis vår samling på sex miljoner 
fotografier från nationalstaten sveriges födelse och hur gör vi 
den tillgänglig för publiken? även museets egen historia, och 
stockholmsutställningen 1897, är i högsta grad intressant.”

sanne Houby-nielsen framhåller vidare nordiska museets 
slott och gårdar. Hon anser att julita gård är på god väg att 
etableras som ett attraktivt besöksmål. de övriga, tyresö 
slott, svindersvik och Härkeberga kaplansgård, tycker hon 

förtjänar betydligt större uppmärksamhet och högre 
besökssiffror.

”tyresö är ett fantastiskt slott och park – ett underbart 
utflyktsmål bara tjugo minuter från stockholms centrum, 
samma avstånd som louisiana från köpenhamn. Här  
tycker jag att vi bör arbeta kraftfullt för att förtydliga  
och utveckla slottet som besöksmål, gärna i samarbete  
med tyresö kommun. även svindersvik har alla 
förutsättningar – ett tidigt sommar nöje från 1740-talet. 
villan tillhörde ju familjen grill som under en tid styrde 
ostindiska kompaniet och den är med sina kinesiska  
tapeter och sin inredning ett ypperligt exempel på ett 
sommarhus från tiden då sverige öppnades upp mot världen. 
kaplansgården är unik den också med sina kontraster mellan 
den rustika gården, där de äldsta byggnaderna är från 
sextonhundratalet, och den medeltida kyrkan med albertus 
pictors målningar. det enda problemet med alla dessa 
förstklassiga besöksmål är att de är för litet kända.”

i sitt arbete med att göra nordiska museet till ett ännu 
mer folkkärt, välbesökt och uppskattat museum ser sanne 
Houby-nielsen fram emot att samverka med vänföreningen. 

”i det arbete vi har framför oss så är det väldigt viktigt  
för oss att samarbeta med vänföreningen och hela dess 
kapacitet och dess kontakter. jag är övertygad om att  
vi kan göra mycket bra tillsammans.”

som en av sina första åtgärder som chef beslöt sanne 
Houby-nielsen att flytta sitt eget kontor och kansli från 
lusthus porten till själva museet – en flytt som verkställs 
före midsommar. 

”jag ser fram emot att komma in i stora byggnaden  
och den dagliga verksamheten. jag blir inspirerad  
av det dagliga arbetet och vill vara nära allt som händer.”

vad som blir av lusthusporten återstår att se.
”det är en fråga vi funderar över just nu”, säger sanne 

Houby-nielsen. ”självfallet måste vi göra något riktigt  
bra av det här huset som är en så viktig del av museets 
historia och som ligger så underbart.”

Tyresö slott och det tidiga  
sommarnöjet Svindersvik –  

två av Nordiska museets  
slott och herrgårdar.

Nordiska museet har väldens största samling  
av samiskt konsthantverk och samisk  
kulturhistoria – en viktig hörnsten i samlingarna.

Nordisk museet har  
unika samlingar från  

emigrationen – perioden  
då en femtedel av den  

svenska befolkning  
utvandrade till Amerika.  

I Sanne Houby-Nielsens 
vision ger denna skatt  

Nordiska museet unika 
möjlighet att lyfta fram  

migrationsfrågor i nutid.  
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Resefakta

tid: 23 – 27 september

flyg: utresa den 23:e september kl. 07.05 med sas 
från stockholm/arlanda. ankomst bryssel kl. 09.20. 
Hemresa den 27:e september kl. 19.40. ankomst 
stockholm/arlanda kl. 21.45.

Pris: 11 750 sek med del i dubbelrum. enkelrums-
tillägg 2 400 sek. obs! begränsat antal platser

information: ola olsson, Herodotos resor ab,  
tel. 0704-220174, ola.olsson@herodotos.se, 
www.herodotos.se 

anmälan senast: 18 juni. till e-post:  
ola.olsson@herodotos.se eller telefon 0704-220174

i Priser ingår: flyg stockholm-bryssel t/r med  
sas. fyra nätter på ibis brussels centre st catherine 
Hotel 3*** inklusive hotellfrukost, två luncher,  
middag med vin. samtliga inträden och transporter 
enligt program.

aktuellt nor disk a m useet & sk a nsens vä n n er 

i höst bjuder vi På en unik resa till bryssel med sakkunnig 
och inspirerande guidning av antik handlaren och brysselbon 
fredrik Zimmerdahl. fredrik var även vår uppskattade 
ciceron på förra årets Wienresa. med på resan är även 
vännernas kanslichef viveca axell Hedén.

 från vårt centralt belägna hotell gör vi vandringar  
i konstens och arkitekturens bryssel. vi fokuserar  
på tidigare delen av 1900-talet då bryssel var ett centrum 
för jugendstilen med ledande arkitekter som viktor Horta, 
ernest blerot, jules brunfaut och Henry van de velde.

fredrik tar oss med till bland annat viktor Hortas magasin 
Waucquez från 1903. idag inrymmer lokalen serie tidnings-
museet. vi gör en heldagsutflykt till antwerpen i flandern. 
i stadsdelen Woluwe saint pierre tittar vi på palais stoclet 
– joseph Hoffmanns totalkonstverk med arkitektur och 
konst från början av 1900-talet. surrealisten rené magritte 
möter vi i den berömde konstnärens eget museum.

det blir även besök på antikhandelstråken vid sablon,  
vi finner vägen genom rue Haut och rue blaes till lopp-
marknaden i marolles – jeu de balle.

vi bor centralt på ibis brussels centre st catherine  
Hotel 3***. från hotellet är det nära till ett rikt utbud  
av restauranger, butiker och gallerier. vi kommer även 
kunna erbjuda möjlighet att boka musikevenemang.

brysselresa med vänföreningen
23–27 september Ett antal platser kvar.  

Förlängd anmälningstid till den 18 juni.
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leif kronlund  
Har kört stor-
band i 65 år!
när leif kronlund packar ihop sitt notställ i slutet av 
sommaren har han genomfört sin sextiofemtionde 
säsong med skansens storband på galejan. att dansa 
till glenn miller-låtar och andra jazzstandards är en 
kär tradition som håller i sig. på senare år har blå 
måndag och jazzmiddagar på restauration gubbhyllan 
varit en del av måndagsjazzen, och besökare har kunnat 
spisa från tidig kväll med mat, konsert på solliden och 
storbandsdans som en skön avslutning på kvällen. 

den 28 maj firas leif storartade insats med ett 
vårpress möte på galejan kl 12 där både svante 
thuresson, skansenchefen john brattmyhr och hela 
storbande vt deltar. då presenterar svante sommarens 
jazznyheter och dans.

drop in-bröllop  
13 juni på 
tingsvallen
det blir inte bara prins carl philip som får sin sofia den  
13 juni i sommar. en bit från slottet kommer en minst  
lika storslagen, om än lite annorlunda, kärleksfest  
att gå av stapeln för sjätte året i rad. 

det blir årets mest kärleksfyllda dag på skansen  
då man kan gifta sig helt utan förbokning på drop in-
bröllop. på vackra tingsvallen står vigselförättarna  
redo för en anstormning av lyckliga par som valt  
att säga ja till varandra.

drop in-bröllop på skansen hölls för första gången  
2010 i samband med kronprinsessan victorias och prins 
daniels bröllop. då slog 357 par till. 2011 valde 257 par 
 att vigas på tingsvallen. 2012 steg siffran till 436 och  
exakt lika många vigde sig 2013. behovet av ett annorlunda 
bröllop utomhus har uppenbarligen inte mättats för trots  
en kylig nordanvind passade 463 par på att säga ja till 
varandra på drop in-bröllop 2014. och nu får alla 
giftassugna chansen igen den 13 juni.

nästan allt annat går att ordna på plats. borgerliga  
och kyrkliga vigselförrättare samt vittnen är redo. 
ceremonin tar cirka 10 minuter och äger rum på 
tingsvallen‚ den stora gräsplanen nära bollnästorget.

Här finns också fotografer‚ florister‚ make-up artist och 
nagelstylist med mera. för den som vill köpa något bubbligt 
att fira med finns champagnebaren. paren kan välja  
ett musikstycken ur bröllopsrepertoaren i sångtältet.  
på bollnästorgets dansbana spelar skansens spelmän  
upp till dans. restaurangerna erbjuder bröllopsmenyer  
och det finns picknickkorgar att beställa för dem som  
vill sitta i gröngräset. kaffe och jordgubbar finns  
förstås och för barnen ordnas det bröllopspyssel. 

fina fisken till 
både folk ocH fä
skansen är den första djurpark i sverige som  
blivit msc-certifierad. det betyder att skansen  
har rätt att använda msc-märkning, som garanterar 
att den fisk som sälarna matas med kommer från  
ett hållbart fiske. det är ett led i ett långt gående 
arbete att göra skansen till både en miljömässigt  
bra besöks attraktion och en bra plats att bo  
på för alla djur på skansen.

– vi är glada att vi kommit så här långt, säger 
tommy lambrell, miljösamordnare på skansen. 
sälarna är en viktig del av öster sjöns fauna, och  
det känns bra att vi börjar med deras dagliga fisk.

msc-märkningen visar att fisken kommer från  
ett hållbart msc-certifierat fiske, att den fångats  
med minimal inverkan på miljön och att bifångster  
av andra fiskarter och sjöfågel minskar.

– för msc är skansen ett perfekt ställe att synas  
på, så att alla djurvänner får upp ögonen för att det 
finns ett miljömärke som gör skillnad under ytan.  
ju fler som väljer hållbart fångad fisk, ju bättre  
för livet i havet, säger christoph mathiesen,  
chef för msc skandinavien & östersjöregionen.
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aktuellt nor disk a m useet & sk a nsens vä n n er 

Nya VäNNeR, aRtuR 2, 2015
arén eje, skurup
augustinson eva och jan, bromma
bemler marie och daniel, mariefred
bengtsson ramona, stockholm
berglund björn l, sollentuna
bergman ann-charlotte och sture, vallentuna
chen yixi, bandhagen
dubost xavier och merel, stockholm
feldt jessica och asplund lars, Hägersten
garberg camilla och Hansson bengt, stockholm
gren åsa och thomas, älvsjö
gustafsson gösta och ulla-britt, nacka
Hagelin ida och edvardsson erik, sundbyberg
Helgason paulina och björgrin, Huddinge
Hertzman caroline och lawenius thomas, stockholm
Hjerpe carina och ulf, linköping
Hultkvist sara, Hässelby
johansson anna och saari mattias, älvsjö
johansson maria och fredrik, Hägersten
johansson mats, Huddinge
jonasson mikael och marina pihl, bålsta
kropf erik och dalgren julia, värmdö
lejonhind jan, lidingö
lindberg ann-charlotte, sundbyberg
lindhult anna och diaz irving, stockholm
lugnegård peter g, nacka

munter marie och backman jennie, enskede
nilsson urban, sundbyberg
nordström olivia, bromma
nygårds magnus och eriksson anna, stockholm
odham liselott och mäki Hans, vaxholm
ohlsson sigyn, kista
ovesdotter emelie och Westberg mattias, stockholm
palmqvist anne och nicklas, stockholm
pastorella fox joey och pastorella christopher, spånga
pålsson nicoline och ulf, stockholm
rumberg ulrika och dahl andreas, stockholm
rübenach beate, järfälla
samuelsson eva, vallentuna
sellin eva, örebro
simonsson astrid och knut, stockholm
sjöberg cecilia och rasmus, enebyberg
sjöberg linus och karlsson josefine, sollentuna
sjöbrandt agnes och anders, stockholm
sundén filippa och richard filip, Hägersten
sundqvist marianne och rodriguez ernesto, stockholm
söderberg Hans och ingela, stockholm
söderberg sara-maria, stockholm
unger jasmine och alcantara chaparro sergio, kista
Wikner kristian och marcus, stockholm
Wixner sofia och andrew, enskede
Zackrisson fredrik, stockholm
öhman matilda, Hägersten

kaNsliet iNfoRmeRaR
alla kanske inte känner till att man  
kan lösa ett medlemskap för barn eller 
annan familjemedlem på samma adress 
om man redan har sambo/par 
medlemskap.

det kallas ”ytterligare familjemedlem 
på samma adress” och kostar 300 kr. 
för mer information kontakta kansliet.

aNmälaN biNdaNde
anmälningarna till program är 
bindande. betalningen sker i förskott 
senast en vecka innan. när man har 
betalat och får förhinder får man alltså 
inte pengarna tillbaka. undantag kan 
göras i särskilda fall.

tänk på att alltid anmäla förhinder 
så någon annan kan få din plats.

årskort:  550 kr per person och  
750 kr per par/sambo (vänföreningen 
tillämpar rullande medlemskap med 
fyra olika perioder: kalenderårskort, 
mars-, juni- eller septemberkort)

ständigt medlemskaP: 10 000 kr per 
person och 15 000 per par/sambo. 

betalning på plusgiro 190124-8, 
nordiska museet & skansens  
vänner eller i nordiska museets 
butik. som medlem får du fritt 
inträde till nordiska museet,  
skansen och biologiska museet, 
svindersvik, tyresö slott och julita 
gård samt Härkeberga prästgård. 

fler förmåner kan du  
läsa om på vår hemsida  
www.nordiskamuseet.se/kontakt/
nordiska-museets-och-skansens-
vanner eller kontakta kansliet: 
vanner   @nordiskamuseet.se,  
tel. 08-519 546 93

medlemskap / bli en vän

PåmiNNelse 
medlemskoRteN
kansliet påminner om att medlems-
korten är personliga, och inte får lånas 
ut. på baksidan står att man ska skriva 
sin namnteckning, men vi ser hellre  
att man textar sitt namn tydligt.

det kan förekomma stickkontroller 
av id-handlingar i entréerna.

sommaRstäNgt kaNsliet
kansliet stänger den 12 juni  
och öppnar igen den 17 augusti.

det innebär att telefontiden är 
stängd, men epost läses sporadiskt 
under sommaren. 

det går bra att anmäla sig till 
program även under stängningen,  
men helst via epost.



11

 nor disk a m useet & sk a nsens vä n n er aktuellt

styRelse
niclas forsman – ordförande
Hans malmsten – skattmästare
sanne Houby-nielsen – nordiska  
museet
john brattmyhr – skansen
elisabeth edholm fernström
meg tivéus
anna norrby
gunilla von platen
bo eriksson
christina sollenberg britton
johan nordenfalk

kaNsli
viveca axell Hedén, kanslichef 
telefontid: mån – tors 09.30 – 12.00 
tel. 08-519 546 93 
adress: nordiska museets  
& skansens vänner, box 278 20,  
115 93 stockholm 
e-Post: vanner@nordiskamuseet.se 
Plusgiro: 190124-8

RedaktioN
artur utges av: nordiska museets  
& skansens vänner 
ansvarig utgivare: niclas forsman 
redaktör: christina sollenberg britton 
e-Post: christina@brittonbritton.com 
tryck: digaloo, stockholm 

glad  
sommar!
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vännernas program 
juli-september 2015
tottieska gåRdeN i skaNseNs stadskVaRteR

under sommaren avslutar skansen den första etappen i arbetet med  
att renovera och nyinreda tottieska gården. Husets övervåning har  
utökats med nya rum. den äldre fasta inredningen i huset har varsamt 
konserverats och kompletterats. under hösten fortsätter skansen med  
etapp två, som omfattar arbete med att möblera rummen på övervåningen. 
det färdigställda huset kommer att visa upp en bostadsmiljö från 
1770 – 80-talet. välkommen till skansen och gå med på en visning  
med antikvarier som berättar om arbetet i tottieska gården. 

tid: obs! två tillfällen! måndag 31 augusti och torsdag 3 september 
kl. 17.00 – ca 18.00
Plats: obs! samling skansens huvudentré.
anmälan: senast torsdag 20 augusti. begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr på plusgiro 190124-8. 

stadsVaNdRiNg i VillastadeN  

stadsdelen villastaden, norr om Humlegården, uppfördes i slutet  
av 1800-talet efter tysk förebild. Hyreshus kom dock redan från början  
att delvis ersätta de planerade villorna. intendent peter blom, tillika  
medlem i vänföreningen, berättar under vandringen. vi får också  
tillfälle att besöka någon av villorna.

tid: tisdag den 8 september, kl. 16.30 – ca 18.00.
Plats: samling hörnet villagatan/karlavägen.
anmälan: senast torsdag 25 augusti. begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 160 kr på plusgiro 190124-8. 

Julita – seNsommaRutflykt

följ med på en dagsutflykt till julita. vi får en guidad tur i huvudbyggnaden 
och vi ser på äppelutställningen som är på plats inför äppeldagarna.  
vi tittar även på pionträdgården som vännerna bidragit till genom  
gåvan 2014. förmiddagsfika och lunch på Wärdshuset ingår i priset.

tid: fredag 11 september. avfärd kl. 08.30 från cityterminalen, 
informationstavla visar gate för bussen. åter i stockholm ca kl. 18.00.
anmälan: senast tisdag 26 augusti. begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 700 kr (inkl. lunch och fika)  
på plusgiro 190124-8.

Resa till bRyssel

tid: 23 – 27 september.
anmälan: förlängd anmälan till 18 juni. se vidare information  
i denna tidning. kontakta ola olsson, Herodotos resor ab,  
tel. 0704-220174, ola.olsson@herodotos.se, www.herodotos.se

För mer information, kontakta kansliet. Alla program, utom resan till Bryssel,  
anmäls genom kansliet tel. 08-519 546 93 eller vanner @ nordiskamuseet.se 
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SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Nordiska Museet & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm




